
hoop waarbij je de naaste wordt 
van een ander. Daarbij ontmoet je 
elkaar als gelijkwaardige mensen 

en vanuit de gedachte dat je geeft, 
omdat je zelf  veel ontvangen 
hebt. 
Na afloop was er gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wis-
selen. 
 
Voor vrijwilligers was er ´s avonds 
een fantastisch buffet aangericht 
met heerlijkheden bereid door 2 
vrijwilligers van Kerk en Samenle-
ving. En tot slot werden de bezoe-
kers van de wijkinloophuizen ge-
trakteerd op taart. 
 

zoeken naar het begin van een 
antwoord  
Ab Hubers en Fia Oomen, de pio-
niers, hebben veel werk verzet 
voordat het Lindenhuis tot stand 
kon komen. Er was heel wat nodig 
voordat men ervan overtuigd was 
dat er een buurthuis zou moeten 
komen. Het proces wordt door Ab 

Op 14 september j.l. werd gevierd 
dat Kerk en Samenleving 30 jaar 
bestond! ´s Middags was er een 
bijeenkomst voor de netwerkpart-
ners van de 4 wijkinloophuizen.  
Biga verleende de stichting hier-
voor gastvrijheid. 
Wethouder Fluitman was daarbij 
aanwezig en benoemde in zijn toe-
spraak het dubbele gevoel dat er is 
bij zo´n jubileum. Het is mooi dat er 
al 30 jaar lang vanuit de gezamenlij-
ke kerken een gastvrije en veilige 
plek wordt geboden in de wijken 
van Zeist. Maar tegelijkertijd is het 
ook jammer, dat het werk van de 
stichting noodzakelijk is in onze 
samenleving. 
Was de gemeente Zeist in het begin 
op flinke afstand van Kerk en Sa-
menleving, zo vertelde Fluitman, 
momenteel wordt de samenwer-
king gezocht rondom de vraag hoe 
we  gezamenlijk de zorg verder 
kunnen inrichten. Daarbij hebben 
we elkaar als partijen nodig, aldus 
de wethouder. 
Ab Hubers, coördinator van het 
eerste uur in het Lindenhuis, pre-
senteerde een boekje over de ont-
staansgeschiedenis van de stich-
ting, getiteld: 30 Jaar samen zoeken 
naar het begin van een antwoord. 
Het boekje is door hem zelf ge-
schreven en hij overhandigde het 
eerste exemplaar aan wethouder 
Fluitman. 
Vervolgens werd er een korte video 
vertoond over de werkzaamheden 
van de vier wijk inloophuizen. 
Daarna  hield Margriet van der Kooi 
(geestelijk verzorger in ziekenhui-
zen en predikant PKN Woerden) 
een voordracht getiteld Huis van 
hoop! De wijkinloophuizen werden 
daarbij geschetst als plekken van 

mooi beschreven. De kernactiviteit 
van Kerk en Samenleving was het 
aanwezig zijn en het bieden van 
een luisterend oor.   
De voorlopers van stichting Kerk en 
Samenleving zijn de Interkerkelijke 
Werkgroep Staatsliedenkwartier en 
stichting de Koepel. Later zijn deze 
stichtingen tot een fusie gekomen 
en verder gegaan als stichting Kerk 
en Samenleving.  
Het werk van beide stichtingen, 
zoals het cursuswerk, de trainingen 
en de peuterspeelzaal, werd omge-
bogen tot de kernactiviteit van Kerk 
en Samenleving met haar wijkin-
loophuizen. Niemand had toen kun-
nen bedenken dat het werk zou 
uitbreiden naar vier wijkinloophui-
zen. 
Nog steeds wordt het hierboven 
beschreven principe van het aan-
wezig zijn voor de ander, het bie-
den van een luisterend oor en het 
zoeken naar het begin van een ant-
woord uitgedragen.  
De stichting is Ab zeer erkentelijk 

voor het pionierswerk wat hij heeft 

gedaan en dat hij dat  heeft toever-

trouwd aan het papier. Het is een 

waardevol document geworden. 



Op vrijdag 7 september werd er in 
het Lindenhuis gestart met een 
nieuwe activiteit namelijk: “Muziek 
voor iedereen.” Vrijwilliger, Gertjaap 
Kardol is de enthousiaste bedenker 
van deze muzikale activiteit die twee 
verschillende poten heeft. Gertjaap 
laat stukken muziek horen en ver-
duidelijkt die door over de compo-
nist, de tijd waarin het muziekstuk is 
gemaakt, de opdrachtgevers e.d. te 
vertellen. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst werd 
er gestart met muziek van Vivaldi, 
de beroemde componist van o.m. 
“de vier jaargetijden”. De eerste vrij-
dag van de daaropvolgende maand, 
vrijdag 5 oktober, brachten deelne-
mers hun eigen CD mee om hun fa-
voriete muziek te laten horen. Daar-
bij kan men vertellen welke muziek 
het is en waarom dit een favoriet 
van de bezoeker is. Op deze manier 
komen diverse muzieksoorten aan 
bod.  
 
Op deze ludieke manier kan geleerd 
worden van elkaars cultuur, muziek-
voorkeur en achtergronden. Eens 
per maand, op de eerste vrijdag, 
wordt er een muzikale middag ver-
zorgd. Belangstellenden zijn van har-
te welkom! De middagen beginnen 
om 14.30 uur met koffie/thee en 
eindigen om 16.15 uur in het Lin-
denhuis. 
 

 
Wijkinloophuis Vollenhove is weer 
goed van start gegaan na de zomer. 
Zowel de inloop als de activiteiten 
zoals de taal- en de naailes worden 
goed bezocht. Aan de maaltijd 
neemt een wisselend aantal deel-
nemers deel , de ene keer veel 
mensen, ook wel eens wat minder. 
Van de computerondersteuning 
wordt over het algemeen weinig 
gebruik gemaakt maar soms komen 
er mensen met allerlei hulpvragen, 
die op de computer afgehandeld 
moeten worden. Daarbij is Wim, de 
computerdeskundige van Vollenho-
ve, zeer behulpzaam op de dinsdag-
ochtend. 
Er komen veel hulpaanvragen naast 
de aanvragen voor de Voedselbank. 
Met hulp van Ton Verweij, stagiaire 
sociale dienstverlening worden de-
ze vragen opgepakt. 
De vrijdagmiddag is door de uitgifte 
van de voedselpakketten een druk-
ke middag. Gelukkig is er een groep 
vrijwilligers aanwezig die dit alle-
maal goed oppakt. 
Een keer per 6 weken wordt er een 
vrijwilligersoverleg gehouden, dat 
voorafgegaan wordt door een geza-
menlijke maaltijd. Vrijwilligers ver-
zorgen de maaltijd bij toerbeurt. Dit 
is altijd erg lekker, gezond en gezel-
lig. 
Voor wat betreft het project 
“Iedereen telt mee!” worden vanuit 
Vollenhove enkele mensen thuis 
bezocht. 

 

Samen kun je meer! 
Net voor de zomer is er een Buurt-
cirkel gestart in Zeist West met als 
‘thuisbasis’ het wijkinloophuis. Een 
Buurtcirkel is een groep van buurt-
bewoners die iets voor elkaar wil 
betekenen. De Buurtcirkel is bedoeld 
voor mensen die zelfstandig wonen 
maar graag met anderen in contact 
komen. Er is sprake van een onder-
steuningsvraag bij de deelnemers en 
door lid te zijn van de buurtcirkel 
kun je op de anderen terugvallen. 
Aan de buurtcirkel is een vrijwilliger 
verbonden die de groep helpt bij de 
onderlinge samenwerking en aan-
spreekbaar is bij vragen. En vanaf de 
zijlijn volgt een professionele coach 
het groepsgebeuren en biedt vanuit 
die positie ondersteuning. 
Wekelijks ontmoeten de deelnemers 
van de Buurtcirkel elkaar rondom de 
maaltijd die door één van hen wordt 
gemaakt. Er wordt dan gegeten in 
het wijkinloophuis. De groep is nog 
klein en kan wat uitbreiding gebrui-
ken voordat het maximum van 10 
deelnemers is bereikt. 
De deelnemers geven zelf invulling 
aan de Buurtcirkel. Daaruit kunnen 
activiteiten voortvloeien zoals sa-
men naar de film of meegaan op 
doktersbezoek. De bedoeling is dat 
de talenten van de deelnemers wor-
den ingezet  om elkaar te helpen 
zodat een ieder meer grip heeft op 
zijn of haar eigen leven. Meer lezen: 
http://buurtcirkel.nl/  

 
Cort van der Lindenlaan 1 
3705 CK  Zeist 
030 6963801 
lindenhuis@kerkensamenleving.nl 
Mien Dittmar 

Laan van Vollenhove 1095 
3706 EK Zeist 
030 6955066 
vollenhove@kerkensamenleving.nl 
Ina Duit 
 

 
De Clomp 33-02 
3704 KB  Zeist 
06 531 03 578 
zeistwest@kerkensamenleving.nl 
Marianne Krijgsman 

http://buurtcirkel.nl/


Er liggen mooie, drukke en roerige 
maanden achter ons. Er blijven nieuwe 
bezoekers komen, de inloop is een ge-
zellige en drukke boel en de vrijwil-
ligers werken hard. Soms komen er 
wel meer dan 50 mensen per week.  
 
Er worden veel hulpvragen gesteld 
waarop een passend antwoord wordt 
gezocht. Het is zinvol om te merken 
dat we zo om mensen heen kunnen 
staan. 
  
Op donderdag is er verse soep en iede-
re week is de grote pan aan het einde 
van de dag helemaal leeg! Sinds mei is 
gestart met een ‘ommetje centrum’: 
iedere week op dinsdag wordt er ge-
wandeld door de wijk onder begelei-
ding van Sportief Zeist. Daarna wordt 
er een  tomaatje gegeten in het wijkin-
loophuis.  
 
Vanaf half september wordt er op 
dinsdag een eenvoudige lunch aange-
boden. Er komen 2 studenten van 
Wijkleerbedrijf Zeist helpen met het 
verzorgen van de lunch. Verder is het 
leuk om een groentetuintje voor de 
deur te hebben. Er zijn al vele cour-
gettes en tomaten geoogst!  
 
Zo terug-kijkend naar het eerste jaar in 
Wijkin-loophuis Centrum, heerst even 
een stilte vanwege zegeningen die zijn 
ont ontvangen! 
 
 

Op 30 september is in een aantal 
kerken in Zeist aandacht gevraagd 
voor het thema ‘eenzaamheid’. 
De kerkgangers werden uitge-
daagd contact te maken met ie-
mand in hun omgeving waarvan 
men weet of vermoedt dat die 
eenzaam is.  
Om dat wat te vergemakkelijken 
werden er kleine presentjes uitge-

deeld die men aan de betreffende 
persoon kon geven met daarbij de 
uitnodiging om samen, bijvoor-
beeld in het wijkinloophuis, een 
kopje koffie of thee te gaan drin-
ken. 
Deze actie komt voort uit het pro-

ject van Kerk en Samenleving 

‘Iedereen telt mee!’ Hierbij wor-

den huisbezoeken gebracht aan 

mensen in een sociaal isolement. 

De doelgroep laat zich per defini-

tie slecht vinden maar door met 

elkaar rond te kijken, kan zij wel 

gesignaleerd worden. 

Heeft u wat tijd over en wilt u ook 
wat voor een ander doen, wordt 
dan vrijwilliger! Kerk en Samenle-
ving biedt divers vrijwilligerswerk 
aan zodat er wat te kiezen valt. 
Momenteel zijn er de volgende 
vacatures: 
 Een kok op de dinsdag/ woens-

dag of donderdag (frequentie in 
overleg) 

 Een kok op de 4de zondag van 
de maand (eens per 2 maanden) 

 Een maaltijdbegeleider, op de 
4de zondag van de maand (af en 
toe) 

 Gastvrouwen en –heren 
 Taalvrijwilligers 
 Een PR vrijwilliger 
 Bezoekvrijwilligers in het kader 

van het project Iedereen telt 
mee. 

Achterheuvel 2 
3701 ZH  Zeist 
06 23 58 42 70 
zeistcentrum@kerkensamenleving.nl 
Rianne Verduin 
 

Bestuur: vlnr Marcel Pluim, Lia Verboom, 
David de Jong,Yohann Makaya, Jan van 
Beek, Martin Slootweg en Gerard Ruijs 

 
Begin volgend jaar vinden er enke-
le mutaties plaats bij de coördina-
toren en in het algemeen bestuur. 
De coördinator van het Wijkinloop-
huis Het Lindenhuis, Mien Dittmar, 
gaat ons in februari verlaten. 
In januari vertrekken Marcel Pluim 
(penningmeester) en Gerard Ruijs 
(secretaris). Op bovenstaande foto 
het complete Stichting bestuur. 
 
In ons volgend nummer zullen wij 
hier verder op ingaan en kennis 
maken met hun opvolgers.  
 

Het project “Iedereen telt mee” 
is mogelijk gemaakt door subsi-
dies van onder meer het Kans-
fonds en het Stimuleringsfonds 
Zorg en Welzijn Zeist 



 

 

 

 

 
We kijken terug op een prachtig 
jubileum. 

30 jaar Kerk en Samenleving is 
een hele tijd, wat is er geweldig 
veel gebeurd in die periode. 

Van één wijkinloophuis naar vier 
wijkinloophuizen van Kerk en Sa-
menleving. 

Niet meer weg te denken uit de 
Zeister samenleving. 

Hoe de toekomst er ook uit zal 
zien, er zullen altijd veranderin-
gen komen en er zullen altijd 
mensen zijn die het zelf niet 

redden en hulp nodig hebben. Er 
kan zo maar iets in je leven ge-
beuren waardoor je van andere 
mensen afhankelijk wordt. 

Kerk en Samenleving zal zich blij-
ven inspannen om deze mensen 
te helpen en te ondersteunen, 
daar waar zij kan! 

Onze coördinatoren en onze vrij-
willigers hebben uw steun dan 
ook hard nodig! 
M. Slootweg 

De Stichting Kerk en Samenleving be-
heert vier wijkinloophuizen in Zeist 
waar ieder welkom is die behoefte 
heeft aan ontmoeting en aandacht. 
Het is een interkerkelijk initiatief van 
de Hervormde Kerk, de Gereformeer-
de Kerk, de Gereformeerde Kerk vrij-
gemaakt , de NGK en de Rooms  Ka-
tholieke Kerk.

Cort van der Lindenlaan 1 

3705 Zeist 

coördinator : Mien Dittmar 

Tel. (030) 696 38 01 

lindenhuis@kerkensamenleving.nl 

www.wijkinloophuis-lindenhuis.nl 

Laan van Vollenhove 1095 

3706 EK Zeist 

coördinator : Ina Duit 

Tel. (030) 695 50 66 

vollenhove@kerkensamenleving.nl   

www.wijkinloophuis-vollenhove.nl 

 

 

De Clomp 33-02  

3704 KB Zeist  

coördinator: Marianne Krijgsman 

Tel. 06 531 03 578 

zeistwest@kerkensamenleving.nl  

www.wijkinloophuis-zeistwest.nl 
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Achterheuvel 2 

3701 ZH Zeist  

coördinator: Rianne Verduin 

Tel. 06 23 58 42 70 

zeistcentrum@kerkensamenleving.nl  

www.wijkinloophuis-zeistcentrum.nl 

 
Stichting Kerk en Samenleving 
Postbus 1064  
3700 BB  ZEIST 
www.kerkensamenleving.nl 
info@kerkensamenleving.nl 
Bankrekening: 
NL73INGB06644.51.713 
ANBI RSIN 8102.72.428 

Vier succesvolle wijkinloophuizen zijn 
het antwoord van kerkelijk Zeist op 
problemen die niet veel afwijken van 
die van een grote stad als Utrecht. 
Wijkinloophuizen zijn, meer dan 
doorsnee inloophuizen, naar buiten 
gericht en zetten in op samenwerking 
in de wijk. De kracht is dat ze dicht bij 
de buurtbewoners staan. Opvallend is 
het huisbezoek bij sociaal isolement. 
De wijkinloophuizen lijken op buurt-
pastoraat, maar willen zichzelf niet zo 
noemen. In Zeist sprankelt de energie 
en de organisatie bloeit: we noemen 
het ‘De Formule Zeist’.  
 
Ochtendprogramma  
Bezoek de praktijk en zie hoe de 
Stichting Kerk en Samenleving groeit 
en meepraat over het welzijnsbeleid 
in Zeist. Of maak kennis met één van 
de samenwerkingspartners.  
 
Middagprogramma  
Daan Quakernaat zegt: ‘Ga kathedra-
len bouwen!’ Laat je inspireren door 
zijn verhaal over deze dappere bou-
wers en kijk met hem in de spiegel 
van onze moderne maatschappij  


